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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۹/۰1/1۵

پوهاند محمد بشیر دودیال

سیمه ییز اقتصاد ،اړتیا او له دې پلوه په سیمه کې د افغانستان دریځ
دویمه برخه

“...اوس افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا یوه مهمه برخه ګرځیدلی او هیڅوک یې له اهمیت څخه سترګی
نشی پټوالی ” ...دوکتورمحمد اشرف غنی
د اقتصادی فعالیتونو منطقه یی تحلیل:
دلته په منطقه یی اقتصااااااااد کې اک را ً له منطقو څخه موخه د هیواد دننه هغه جغرافیاوی
سااااااحات دد يی د یوه ټاکلی جنس یا خدمت د تولید اويت ظرفیت لری لکه د صااااان تی
خامو توکو منطقه ،د میوه جاتو د تولید منطقه ،د تفریحی او توریزم د صااااان ت منطقه او
داساااااااخ نور ،خو ځینی و خت ب یا د یو هیواد له ملی پولو بهر په بین المللی وول د څو
هیوادونو یو ګروپ ،ولې یا بالک ( ) blockلپاره اسااات مالی ی .د منطقو ساااره جال کولو
ته درې کالسااااااایه وولونه موجود وو ،يې اوس دغو ویشااااااانو کی بدلون راغلی .دغه
کالسیه خصوصیات په الندې وول دد:
الف) متجانسي منطقې :دغه سااایمې یو شاااانته ځانېړتیاوې لرد ،کوم داخلخ توپیرونه که
موجود ود ،هغه ویر په پام کې نه نیول کی ی .دی ته  homogeneous regionویل
کی ی.
ب) قطبی شوووووووی منطقې :Nodal (polarized) regionدلته مشااااااابهتونو او ورته والخ ته اهمیت نه ورکول
کی ی .م موالً د پام وړ د یوی ټاکلی غوټی ( )nodeخواته قطبی شاااااااوی ود او سااااااایمه د همدغې غوټی په محور
ویشاال شااوی او نوم ورباندې ای ااودل شااوی ود .دغه محوری یا دپام وړ غوټه د اقتصاااد لپاره مهم ( دمقصااد ټکی
یا )adhocود يې پالنونه او پروګرامونه ورته په پام کې نیول کی د.
ج) د پالن جوړونې یا برنامه ریزی ( )planning / programming regionله مخې منطقی :په دغه وول
ویشنه کې ادارد یا سیاسخ برنامې او تصامیم رول لرد.
اقتصاد پوهان ،اقتصادی پالیسی جوړوونکی او د تولید او مارکیټ متخصصین د پام وړ ناحیخ په الندی توګه ټاکخ:
د لویو او عصري مارکیټونو سیمې:
دا هغه سیمی دد يې ګرانبیه او ل موندل کیدونکی او تجملی اجناس پکې زیات دی ،نو ځکه دغه وول سیمې ویرې
د پاملرنې وړ ود .البته د  Reillyله نظر ساااره سااام دغو سااایمو کې ممکن عادد او ادنی اجناس هم وی ،خو د ادنی
او اعلی اجناساااااو ترمنځ ،په منځنی توګه توپیر زیات ود .ادنی اجناس ټول هغه اجناس دد يې بله هره سااااایمه کی
خامخا موندل کی ی ،مېر اعلی او د لوړد بیې اجناس ممکن نورو سااااایمو کی ونه موندل شاااااخ لکه لبنیات ،ساااااابه،
وووۍ ،صابون ،شکره او نور يې په هره سیمه کی شته ،خو لوکس عطر ،فیشنی نکتایخ ،یخيال سره زر ،الجبراو
داسی نور ممکن هره بله سیمه کی نه ود .د لویو او عصری سیمو مارکیتونو کی بیه او لې ت دواړه لوړ وی
دلته مهمه داده يی باید د تصدیو محل تبدیل شخ .د لوکسو اجناسو تولیدوونکی تصدی باید لوړو بیو سیمو ته نژدې
وې ،خو د ارزانه اجناسااو تصاادی که اطرافونو ته ن دې ود بده نه ده .خو مشااکل دادی يی د ساایمو ویشاال او ناحیه
بندی یواځی د اقت صادی ت صامیمو تابع نه ده ،بلکی دلته حکومتی پولې(ر سمی سرحدات)د اقت صاد پوه لپاره ستونزه
پیداکود .په تیره بیا که يیری اقتصااااااد پوهان له ملی پولو څخه پورته په اقتصاااااادی منطقو فکر کود ،نو باید د یوه
م ین فضااااااایخ ب د  Spatial dispersionپه حدونو کې اقتصااااااادی ف الیتونه و څیړالی شااااااخ .د یوه هیواد دننه
اقتصاااادی منطقی ټاکل کوينی فضاااایخ ب د احتوا کود ،خو له ملی پولو بهر د دوو یا څو هیوادونو ترمنځ اقتصاااادی
منطقه جوړول بیا یو پراخه فضاااایخ ب د جوړود .مهمه داده يی په دغو فضاااایخ ب دونو کی اقتصاااادد مساااایل اااه

د پاڼو شمیره :له  1تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

رهبری او مدیریت شخ .د دی څانېی د ه مدیریت لپاره په هغو مسایلو پوهیدل ضرور دد ،يې راتلونکو څپرکیو
کې ورباندی بحث کوو.
څرنېه يې سااایمه ییز اقتصااااد د فضاااایی ب د او اقتصاااادی ف الیتونو اړیکی تحلیل او مطال ه کود او هره سااایمه او
منطقه بیله بیله ځانېړنه لرد ،نو دهرې سیمې اقت صادد اوسیمه ییز پرابلمونه هم سره توپیر لرد ځکه نومنطقه یی
اقتصاااااد ته اړتیا لیدل کی ی ترڅو يې د نوموړد علم څخه په ګټه اخیسااااتنې سااااره دهرې منطقې لپاره پالن جوړاو
داسااااې نورې اړینې کړنې ترسااااره شااااخ .منطقود اقتصاااااد دانان عمدتا ً په الندنیو برخو کی څیړنه او په هغو باندې
بح ونه کود :دصااان تخ موق یت مشاااخصاااات (په ملخ او له ملی پولو بهر په منطقود کيه)،د تصااادیو د تمرکز او د
هغو منطقه یی اقتصاااادد تا یرات ،د کورنیو مهاجرتونومشاااخصاااات او د ځمکې په ګټه اخیساااتنه کې م بت تغییرات،
منطقوی تخصص ،په ځانېړو سیمو کی د اقتصادی ف الیتونو په تمرکز سره د اقتصادد او ټولنیزو تغییراتو محیطخ
تا یرات ،د اقتصادد او اجتماعخ شرایطو برابری ،په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا ،د عامه او خصوصخ
ساااکتورونو د پراختیا لپاره د مناساااا ياپیا رامنځته کول ،د اقتصاااادد او سااایمه ئیز انضااامام پر مټ د زیربنایخ
پروګرامونو پرمختیا ،د دولتخ سکتور د ادارو پرمختیا او ه حکومتولخ ،هغه سیمې يې ال تر او سه ورو سته پاتې
او انزوا کی دی د هغو تر ټولنیزې انزوا راکمول ،په منطقوی کيه د ياپیا ساااااتنې پروګرامونو جوړول او دنړۍ
له نوروساااایمو سااااره د اړیکوپیاوړد کول .دغه علم د تارید په او دو کې تکامل وکړ او په هغه کې بیالبیلو علماوو
زیار ګاللی دی .په اقتصاد کی د بیالبیلو سیمو او هیوادو شریه کیدو او اقتصادی ګوو عالیقو سیاسی نامالیمات او
خوابدۍ او سیالۍ په ملېرتوا بدل کړی دی .نن ورځ د دغه علم له انکشاف څخه یوه نوی اصطالح رامنځته شوی
يی ( )freenemyورته وایی .لومړۍ برخه ( )freindی نی دوست یا ملېری څخه اخیستل شوی او دوهمه برخه
( )enemyیا د من ،ی نی دوست د منان! هغه د سیاسی وګر د منان يی په اقتصاد کی ویر ه دوستان او ملېری
دی .مو ته دا ویره مهمه ده يې سااایاسااای سااایالی په اقتصاااادی مرساااتو او پیوساااتون بدله شااای او د د ااامنۍ فضاااا په
دوستانه فضا واوړی.
د اقتصادی فعالیتونو منطقه یی تحلیل:
یو اقتصاد پوه د منطقو او سیمو د اقتصادی پوتانسیل ،مناسا موق یت ،د مناقالتو دلې ت ،د بازار څخه د فاصلی او
نورو فکتورنو په تحلیل سره ،د یوې منطقې لپاره ف الیت او د تصدیو تمرکز ټاکی .د ځانېړې محل ټاکنې پریکړو
څخه موخه داده ،يې څنېه د ځانېړد محل ټاکنې واحدات ( )Location unitsلکه کورنۍ (مستهلکین)،کاروباریان
او دولتخ دوایر د خپلو اوسیدو او کړنو سرته رسولو لپاره محالت وټاکخ او یا د ضرورت پرمهال محالت بدل کړد.
ممکن په لومړد سر کې زمون تحلیل د جزود اقتصاد(تصدۍ) په کيه ود ،بیا به وروسته د ملخ اقتصاد په کيه
تحلیل ترسره کړو یانې لومړی به په  Micro levelيې دلویو واحدونو جوړوونکخ دی ،تحلیل وکړو لکه یوه یا دوه
کورنۍ ،کاروبار او دولتخ (عامه) فابریکه او کوم بل واحد ،بیابه وروسته په  Macro levelیادلویو واحدونو لکه
ارونو ،صن تونو ،سیموو او داسې نورو کيو تحلیل وکړو.
منطقه یي والی()Regionalism
منطقه ټاکنه د پولو په جال کولو سااااره پیل کی د يې هم په لویه کيه ود او هم په کوينخ کيه .مناطقو اوساااایمو ته
ځانېړی نومونه هم غوره کیداد شخ او د نقشې پرمد په ځانېړو جغرافیاوی ن و او رنېونو هم ودل کی د .دنړۍ
پرمد هر هیواد دیوه سیاسی واحد په توګه خپله ځانېړی خپلواکه فضالری  ،يې د یوه دولت د قلمروپه توګه پیژندل
کی د.
عمالً دیو شاااامیر مقاصاااادو دترالسااااه کولو ،د یو شاااامار ګووګټو څخه دکار اخیسااااتلو  ،یوبل سااااره دالس ورکولو او
دپیاوړتیا د اويتولو او نور و موضاااااااوعاتو لپاره څو منطقې یوبل ته الس ورکود او یوه واحده منطقه ()region
جوړود .یوشااامیر سااایمې مطلقا ً دسااایاسااای تصااامیم له مخې جوړی ی .یو شااامارنورد داقلیمی خصاااوصااایاتو له مخې
جالکی د .یو شاامیر نورې ساایمې داقتصااادد ګوو ځانېړنو له مخې اوکیداد شااخ ځینې ساایمې دکلتوری مشااترکاتو له
مخې په ن ه شی .په عمومخ توګه دنړۍ پرمد منطقې په څلورو وولونو ویشل شود دد:
.i
.ii
.iii
.iv
.v

دټولې نړۍ په کيه د ځمکی پرمد د سیمو ویش
د څو هیوادونو په کيه ویشنه
د سیمې د څو هیوادونو په کيه ګوه منطقه
په ملخ کيه په هیواد کې د منطقو ټاکنه
د یوهیواد دننه د کوينیو منطقو ټاکنه

اما  zoneله منطقې سااره توپیر لری .زون یوه تخنیکی اصااطالح ده يې هغې پلنې پټارې او ااودل ااوی جغرافیه
یې مقطع ته ویل کی د يې دخپلو شااااوخوا سااایمو ساااره په توپیر کې یوه یا څو ځانېړی ځانېړتیاوې ولرد .لکه په

د پاڼو شمیره :له  ۲تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

افغانسااتان کی د پسااتې د ځنېلونو زون يې له بدخشااان څخه د هرات د ساابزک تر کوتل پوری په ن ااه شااوی دی او
دافغانستان د اقتصاد او د پستې په تولید کې مهم رول لری.

:
دمنطقو دکيو(لیول) وولونه

منطقه ( :) regionدملی اقتصاد به حدودوکې هغه په کره او دقیقه توګه ټاکل شوی ساحه ده يې دخپل جوړ ت او
پوتانشیل له مخې ددې وړتیا لرد يې په خپلواکه توګه یویا څو ف الیتونه وکړی.
م الونه:
دټولې نړۍ په کيه دویشااانې م الونه دآسااایا دجنوا دمنطقې پیژندنه ده يې دنفوساااو یو ویر لوی اګلو مرشااان
.i
دی .یا دنړد لوی صن تی هیوادونه يې دسوداګری او ملی عاید له پلوه په یوه جالګروپ کې راځې.
دڅو هیوادونو په کيه دیوې منطقې اااااااودل لکه لری ختیځ ،منځنې ختیځ او یاهم شااااااامالخ امریکا ،جنوبی
.ii
امریکا او داسې نور.
دساااایمې دڅو هیوادونو په کوه منطقه لکه د مرکزد آساااایا هیوادونه ،دجنوبی آساااایا هیوادونه ،جنوبی افریقااو
.iii
نور.
په ملخ کيه په هیواد کې منطقه ټاکنه لکه دافغانستان ختیځ زون( ننېرهار ،لغمان ،کونړ ،نورستان)
.iv
دکوينیو منطقو ټاکنه:لکه د پامیر واخان يې ځانېړی طبی ت لرد  ،یا زمون هیوادکې د مدیترانی اقلیم
.v
لرونکی منطقه يې په ننېرهار کې یوڅو ولسااااوالی او دجالل آباد ااااار شاااااوخوا ساااایمه ده ،دهیواد دجنوا
شېې لرونکی د تې او داسې نورم الونه.
لومړنۍ درې کتېوری مطلقا ً سیاسی اړخ لرد ،خو دهیواد په کيه یاله هغه ټیټه کيه دیوه هیواد خپل واک او اختیار
دی يې ددوی ملی تصااامیمو پورې اړه لری .هره کتېوری دحقوقی او ارګانیکی پلوه داړیکو او يلند له مخې توپیر
کود .خوپه یوه کې سااااااایمه ییزتوا ته عالقه موجوده ود .اقتصاااااااادد اړتیاوی دسااااااایمه ییزتوا او منطقه پالنۍ
( ) regionalismمهم انېیزه ده .دغااه انېیزه او اړتیااا دومره مهمااه ده يې ځینې وخاات دوه د ااااااامن هیوادونااه
داقتصادی ګټو لپاره ملېری کی د يې دبازار په اقتصاد کې ورته  Freenemiesیاد ملېرد او د من اړیکې ویل
کی د .داسې بیلېې شته يې دیوې سیمې دوه یاله دوه څخه زیات هیوادونه ممکن له سیاسی پلوه یوبل سره 1دوستان
نه وی ،خو داقتصاااااادی اړتیا وو له مخې په یوه منطقه کې یو د بل همکار دی او دمجبوریت له مخې یې اقتصاااااادی
ملېرتوا رامنځته کړی دی.
خو دخوشااحالخ خبره داده يې ویرو هیوادونو په خپله ملخ کيه باندې اقتصااادی مناطج ایجاد او ویر ااه یې په ن ااه
کړی دد .په ملی کيه داقت صادی منطقو ه والی دادې يې دغه سیمې دهیواد دواحد سیا سی حاکمیت الندې وی او
)1 -ESCAP: Economic And Social Commuission For Asia And the Pacifict (UN
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دقدرت له اصاااااالت څخه برخمن ود .ملی حاکمیت خپلو مناطقوته په اااااه وول رسااااای د داځکه يې په سااااایده توګه
ورسره په ت امل کې ود .نورې دوه کيې په سیده توګه په ملی کيه د منطقو ویش تراغیزې الندې نه راولخ ،بلکې
د یو شمیر ت امالتو او عقدونو تابع وی .په دې وول سره دمناطقو دغه ویش یووول جوړ ت دی .خو په حتمې توګه
د مراتبو دسلسلې بڼه نه لرد .ددې م نی داده يې ددغه جوړ ت ځینې سطوح مستقل اوخپلواک دد ،نو ځکه دتابع
یافرعی ن وم ورکول ناسااااام کاردی .ځینې وخت یوشااااامیرتیټې کيې دټولې نړې دکيې څخه تاب یت کود ،خو نه دتل
لپاره اونه هم هر وخت ! دبیلېې په توګه :افغانستان دملېروملتونو دمنطقه یې ویش په  )2( ESCAPمنطقه کاواقع
دی او ددغې حوزې په پروګرام کې به کار کود او  ESCAPبیا د ملېرو ملتونو دټولې برنامې مطابج کار کود.
بل م ال یې د سارک لخوا دبامیان د فرهنېی مرکز ټاکنه ده يې افغان ستان به د سارک دمنطقود سازمان پریکړی په
دې برخه کې عملخ کود .ددې بالمقابل که دافغانسااتان دولت بغالن دیوی صاان تی منطقې په توګه ټاکې ،ددې منطقې
برنامی او ټول اجرات بیا هیيا پورې اړه نه لری ،بلکی دافغانستان دولت ،دسوداګری اوصنای و وزارت واک لری
يې رهبری یې کړد.
د اقتصاد د منطقه یی کیدو فلسفه په دې ټکې والړه ده يې د اقتصادد انضمام او نړیوالتوا سره سره ،بیاهم دټولې
نړۍ اقتصااادی وحدت ناممکن دی .نو دساایمو داقتصااادی ځواکونو اوسااريینو سااره متحدکول دغه آرمان تریوه برید
پورې پوره کوالی شااااخ  .دګلوبلسااااتانو (دنړیوالتوا نظریه ورکوونکو)په فکر دمنطقه یې اقتصااااادونو دسااااازمانونو
رامنځته کیدل داقتصااادی ،طبی ی اوجغرافیاوی اړتیاوو محصااول اوپایله ده اوکیداد شااخ يه نړیوالتوا سااره مرسااته
وکړد.
 Ernest Hassيې دنړیوالو اړیکونامتو څیړونکی دی ،په نړیوالو اړیکوکې یې دمناطقو دساااااره یوځای کیدل ،په
اقتصادی پرمختګ او دوستانه اړیکو ټینېیدو کې اغیرمن بللی دی .لکه هغسې يې یوهیواد دخپلو سیاسی پولو دننه
دجغرافیایخ اوطبی ی ځانېړنو له مخې دوالیاتو په کيه اقتصاااادی منطقه په ن اااه کود ،همداساااې هم څوهیوادونه په
لویه کيه دغه وول منطقه جوړود يې دپریکړو واک دسیمې په کيه یوسازمان یاکوم بل مرکزی ارګان ته سپاری.
لکه د ساااااارک ساااااازمان ،ایکو اونور ساااااازمانونه .دود دالسااااالیه شاااااود تړون او د تړون ساااااره مل دقوانینو او
طرزال ملونو لااه مخې ددغې منطقې اقتصاااااااااادی يااارې پااه ګااوه سااااااامبااالوی .یوشااااااامیر ګااواقتصاااااااااادی اهااداف
اوتاریخخ،جغرافیایی .کلتوری ،سیاسی اوټولنیز وجوهات دوی سره متحد کود.
ځینې و خت د غه وول منط قه یخ ساااااااااز مان له دوو ،دریو یاڅو هیوادونو څ خه هم پراخ او دیوه براعظم په ک يه
جوړی د .د  ANZCERTA, CARECبنلوکس BENELUXدکااااارابین دحوزې دهیوادوCARICOM
منطقوی سااااااازمانونه یې غوره بیلېې دد .په منطقویتوا( )Regionalismکې دپام وړټکی دادی يې دساااااایمې په
کيه ګوې اړتیاوې ترال سه کی د .د دغو اقت صادی ګټو په خاطر حتا خپل یو شمیر صالحیتونه دمنطقوی سازمان په
واک کې دد  .د  Goldsteinپه وینا :پ ه دې حالت کې اقتصاااااااادد اهداف دملی دولت له کيې پورته کی د او په
نړیوال وګر کې دیوه سااااازمان کيې ته ر ساااای ی او دمنطقې په کيه یوه ساااایاساااای همغ ی هم رامنځته کود ،ی نی
منطقوی اقتصاد دسیاسی تفاهم سره ویره مرسته کود او دسولې له سترارمان سره هم مرسته کود.
منطقویتوا په تیره بیا هغو هیوادونو ته ویر ضروری ده يې التراوسه له اقتصادی پلوه خوار او له سیاسی پلوه په
انزواکې دد .دوی به په انفرادد توګه ویرخوار پاتې شاااخ .خوپه یوه منطقوی ساااازمان کې یې غړیتوا ،دپرمختګ
يانس زیاتود.دملی پولودننه دمنطقو په رامنځته کولو او له ملی پولوبهر دهیوادونو په کيه دمنطقود ساااااااازمان
جوړول دپوره دقت ،دملی مناف و تضااامین کولو ،دوه اړخیزه یا څو اړخیزه عادالنه تړون ،د اقتصاااادیت دسااانجش او
داسې نورو باریکو مسایلو د کره کتنې غو تنه کود.

د الجوردو الر ،د افغانستان لپاره په سیمه ییز تجارتی مسیر کی د ورګویدو ویر ه يانس
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دمنطقوي اقتصاد حقوقی(قانوني) اړخ:
ملی حاکمیتونه دخپل هیواد دننه دخپلو ملکخ تقسااایماتو له مخې اقتصاااادی منطقې د یوشااامیر اړتیاوو ،مشاااابهتونو ،د
لې اااااتونو دکم ااااات ،اقلیمی توپیرونو یاورته والی ،دخامو توکو دپیدای ااااات اونورو دالیلو له مخې ټاکخ .مخکې تر
 13۷1ل .کال څخه افغانستان صن تی ف الیتونه په اوو منطقو کې په ن ه کړد وو يې هرې منطقې یومرکز درلود.
د دغو منطقو د استمالک په برخه کې ستونزه نه وه ،د ځمکې هر است مال (لکه زراعتی است مال ،صن تی است مال،
رهایشی ،تفریحی او خدماتی او نور ) پکې رعایت شوی و .مو دا حج نلرو يی زراعتی است مال او شنه ساحه په
تجارتی یا ترانسپورتی یا مسکونی ساحو بدلې کړو ،بلکی د ځمکې د هر است مال لپاره باید وړ او مناسا محالت و
ټاکو .مو پخوا ملی پارکونه هم په ن ه کړد وو او توریستی سیمی هم ټاکل شوې وې.
له ملی پولو څخه بهر د دوو یا څوهیوادونو ترمنځ داقتصاااااااادی منطقې جوړول يې ددوی دحکومت څخه جال دیوه
سااااازمان په بڼه ف الیت کود ،یوه قانونخ کړنه ده يې دنړیوالو حقوقو سااااره ساااام جوړیدای شااااخ .مون دلته دنظامی
منطقوی سااازمان او ساایاساای منطقوی سااازمان سااره کار نه لرو .بلکی دبحث موضااوق موصاارف دمنطقوی اقتصاااد
دپرمختیا اومدیریت لپاره اقتصااااااادی منطقوی سااااااازمانونه دد يې ټاکلی هیوادونه پکخ غړیتوا ترالسااااااه کود او
مشاااخصاااخ جغرافیایی سااایمې پورې اړه لرد يې دوی خپل منځ کې یووول منطقوی اقتصااااد یا منطقوی اقتصاااادد
اړیکې رامنځته کود .دغه وول منطقوی جوړ ااات دیوې اسااااسااانامې اوتوافج شاااوی قرارداد له مخې جوړی ی او په
هغه کې شااااااملیدل اختیارد بڼه لرد اویومنطقوی اقتصاااااادی سااااااختار د حقوقی اهلیت لرونکی ود .خوم موالً دیوه
دولت په شان عمل نه کود .بلکې دخپلې اساسنامې مطابج مشخصو برخو کې یوبل سره همکاری او ت امالت پرمد
بیایی .هرغړی خپلو حقوقی،سیاسی او مالخ ياروکې استقاللیت لرد  .د دود حقوقی سريینې ددوی ترمنځ السلیه
شااوی توافقنامه ،اساااساانامه ،د اساانادو دوه اړخیز یاڅو اړخیز تړونونه او نړیواله قضااایخ رویه ده .دوی په شااریکه
دیپلوماتیه اساااسااات اواداا رعایتود .یومنطقوی اقتصااادی سااازمان او تړون دمحصااول اومالیاتو ،ګمرکی ت رفو،
بیمه ،شااخصاای خدمتونه او نور ټکخ واررو ااانه او په اساانادوکې دري کود ،حال دايې دیوه هیواد دننه داقتصااادد
منطقوجوړول ددې وول ادابو اواساانادولپاره اړتیانه لرد .بلکۍ دملی اقتصاااد دپرمختیا دملی تولید او ودې اودساایمې
دخلکو دهوساااینې لپاره کار کوی اودساایمه ییزه اقتصااادی سااريینو د ااه تخصاایص اودخلکوهوساااینه یې هدف ود.
داوساانیو نړیوالو واق یتونو څخه ااکارد يې منطقوی اقتصااادی مرسااتې اومنطقوی اقتصااادی سااازمانونه دپراختیاپه
حال کې دی او ددغه وول متقابلو ،دوسااتانه او مساااویانه اړیکو په رامنځته کیدوسااره د ساایمو اقتصااادی وده پوره ااه
شوی ده او ددوی واکونه او ف الیتونه ممکن تردې هم زیات اوپراخه شخ.
دمنطقوي اقتصاد دجوړیدو شالید
منطقه یی اقصاد له هماغه پیل راهیسی د اقتصادد ف الیتونو فضایخ ویشنې سره کار درلود او له ویره وخته د فضایی
ب د او اقتصادی ف الیت ارتباط تر څیړنخ الندد نیسخ .د اقتصاد تارید د هغو راز –راز هڅو وونه کود يخ په
کاره وول سره د فضایخ موضوق د په ن ه کولو لپاره ترسره شویدد.لکه د مقایسود ارز ت او د نړیوالخ سوداګرد
په تیوریو کې .
عالوه پردې ،د فضایخ اقتصادد تحلیلونو سره یو شمیرمرسته کوونکخ الرد يارد کیدالى شخ يخ داون تونن
" "Von thunenویبر "، "Weberپالنور "، "Palunderهاټ لینګ "، "Hotellingپرد وول ""Predohl
،کریسټالر "، "Chirstallerلوسچ " "Loschاو نورو په کارونو کخ وموندل شخ .همدوی ددغی څانېې نامتو پوهان
وو يې د منطقوی اقتصادی تارید جوړوی.مېر تر دویمخ نړیوالخ جېړې وړاندد منطقه یی اقتصاد دیو مستقل نظام
په بڼه راڅرګند شوی نه واو نه هم دپنځوسمخ لسیزد ترنیمایخ پورې دجغرافیایخ موق یت په ستونزو پورد داړونده
مفاهیمو دمطال خ لپاره دیو منل شود تحلیلخ يوکاټ په بڼه منځ ته راغلى و .د دوهمې نړیوالې جېړې دپای ته رسیدو
له مهاله وروسته ،منطقه یی اقتصاد" Regional Economicsاو وروسته ارد اقتصاد" Urban
Economicsدفضایخ اقتصادد سیستمونو دجوړ ت او تکامل په اړه دزیاتو م لوماتو دالس ته راوړلو په برخه کخ
خورا دپام وړ پرمختېونه وکړل.له ویرې مودې پخوا راهیسې هیوادونو دااړتیا احساس کړد وه يې دیوشمیر مشترکو
وجوهاتو ،کوواړتیاوو ،دسريینو سره شریه کولو اویودبل له مساعدو امکاناتو په استفادې ځانونه اقتصادد ودې ته
ورسوی او دلویو اوکوينیو اقتصادد منطقوپه جوړولو دمناب و دضایع کیدومخه ونیسی .دغې مفکورې دیوې
جغرافیایی فضا درامنځته کولو اړتیا پی ه کړه .کیداد شخ دغه فضا یواځی دويې پرسروی ویا هم کیدای شخ اوبه
او سم ندرونه هم پکې شامل شخ .دولتونو ته دا ابته شوه يې په یوه منطقه کې دسیاسی اونظامې همکاریو په پرتله
اقتصادد همکارې ویره آسانه اوګټوره ده .داقتصادد همکارد په فضا کې ګویدل دومره پیيلی نه دد لکه له نورو
هیوادونو سره يې په نظامې یاسیاسی فضا کې ګویدل دومره پیيلی اوستونزمن دی .خو که دغه فضا دیوه هیواد
دسیاسی قلمرو دننه ود نوبیا بیخی ستونزه نشته حال دايې دمناب و،بشری ځواک او وسایلو څخه ه کار اخیستل
کی د او د ترانسپورت لې ت ویر کمی د ،نو ځکه هیوادونو دې ته مال و تړله يی د خپلو قلمرونو دننه منطقوی
اقتصاد په شان ،په لویه کيه منطقوی اقتصاد جوړ کړی .دغه مفکوره د لومړد ځل لپاره له  1۹۴۵م .کال څخه
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وروسته عملخ شوه .او اقتصاد پوهانو د اقتصادی ف الیتونو فضایخ ب د او د هغه په دننه کې اقتصادی ف الیت
(  )Spatial Dispersion and Coherence of Economic Activitiesته پاملرنه واړوله .او د فضایخ
ب د مسّله یخ د منطقوی اقتصاد په تیورد سره حل کړه .د همدې اړتیا له مخې د اقتصاد د منطقوی ف الیتونو د آسانه
ترسره کولو لپاره د  BENELUXاتحادیه جوړه شوه .ورپسخ د اروپایخ مرستو سازمان Organization for
 European Cooperationپه  1۹۴۸م .کال کی او بیا په  1۹۵۲د وبرو د سکرو او پوالدو د اقتصادی ف الیت
سیمه یا  European Cool and Steel Communityجوړه شوه .ورپسخ په  1۹۵۷م .کال کې د شپ و
هیوادونو په ګوون د اروپا اقتصادد ټولنه ) (European Economic Communityیا EECجوړه شوه .يی
وروسته یخ پوره پراختیا ومونده يخ نن د اروپایخ اتحادیخ  European Unionپه نوم ف اله ده .تر دغه منطقوی
جوړ ت الندد د کرنی ،کا نیولو او ترانسپورت د پالیسیو په هکله پریکړی کی ی او خپل اقتصادی ف الیتونه په
همغ ی سره تنظیمود .اوس منطقوی اقتصاد الندنیو پو تنو نه ځواا وایخ:


ولخ وګړد په یوه ساااایمه کی تجمع کوی ،ااااارونه جوړوی او عرضااااه او تقاضااااا رامنځته کوی او تجارتخ
ف الیتونه دی وول ځایو کې متمرکز کی د؟
ولی اقتصادی ف الیتونه په یوه ټاکلی څای کې وی؟
منطقوی تحلیل ی نی څه؟
د اقتصاد منطقوی کول ،دمناقالتو په لې ت څه اغیزه کوی؟
یوه انحصاری تصدی او په منطقه کې څو رقابت کوونکی تصدۍ به دګټوله پلوه څه وض یت ولری؟
ولی باید تصدۍ ټاکلو ځایونو کې ځای پر ځای شخ او دد ته ورته پو تنی.







مساااااائلو لکه ياپیا ساااااااتنی ،د بیوزلخ له منځه وړل،
اوساااااانخ وخت کخ په حقیقت کې نړیوال نظام د نړۍ د ګوو ي
مهاجرتونو ،نړیوال امنیت او داسخ نورو م يسلو په هکله د پریکړو واک لرد او منطقوی جوړ تونه د سیمی په کيه
په یوه ټاکلخ فضایخ ب د کی د اقتصادد مسّلو په هکله د پریکړو واک لرد.
د اقت صادد منطقو ف الیتونه او مناسبات ویر پیيلی نه دی ،خو د سیاسی سازمانونو مناسبات یو بل سره پیيلی دی.
زیاتره وخت منطقوی اقتصاااادی جوړ اااتونه  ،سااایاسااای مناطج او د هغو ممکنه مرکزونه او د رهبری مقر په الندی
وول ترسترګو کی ی:
-1جدول :سیمی او پیشنهاد شوی مقر(مرکزونه)
د سیمی نوم
شمالخ امریکا (د نفتا منطقه)
مرکزی امریکا (د کارائیا منطقه)
جنوبخ امریکا
ختیځه آسیا (د ويې او سمندر په ګوون)
دآسیا جنوا(سارک)
د آسیا جنوا لویدیځ (د  ECOحوزه او خلیج)
د آرام سمندر ټاپوګان او آسیایخ اوقیانوس
د افریقا جنوا ختیځ
د افریقا لویدیځ
عربی منطقه
اروپا
روسیه او د اسالو منطقه
جنوا ختیځ

وړاندیز شوی مقر
کاناوا یا د امریکی متحده ایاالت
نیکا ،اګرا یا کیوبا
بولویا ،کولمبیا یا ارجنتاین
جنوبی کوریا
بنېله دیش یا سریالنکا
ایران
اندونیزیا
کینیا یا موزمبیج
کامرون یا ګابون
مصر یا سودان
سویس
اوکراین یا سپینه روسیه
مالیزیا

نور بیا
سیمه ییز اقتصاد ،اړتیا او له دې پلوه په سیمه کې د افغانستان دریځ ،لمړی برخه

د پاڼو شمیره :له  6تر6
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

